คําสั่งโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ 00๑/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการวันกตัญญูประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
*********************************************************************
เนื่ อ งด้ ว ยในวั น จั น ทร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ และวั น พฤหั ส บดี ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
ทางโรงเรีย นได้จัดโครงการวันกตัญํูขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ เด็กแสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความกตัญํู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณในโรงเรียนที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ต่างๆและผู้อาวุโสในชุมชนที่ช่วยดูแลโรงเรียน
เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมกับเป็นการสวัสดีปีใหม่ อีกทั้งยังช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ไทยเราต่อไป
เพื่ อ ให้ กิ จ กรรมด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทาหน้าที่ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นางสาวพรพิศ
เทพป๎ญญา
ประธานอานวยการ
๒.ว่าที่ รต.หญิงภวรัญชน์
เงาแก้ว
รองประธาน
๓. นางลภัสรดา
ดินหม้อ
กรรมการ
๔. นางสาวนงลักษณ์
วงค์ราษฎร์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการ
๑. นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
๒. นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
๓. นางวาสนา
หาญจริง
๔. นางสังวาลย์
แสงจันทร์
๕. นางงามตา
บุญป๎๋น
๖. นางสาวเฌนิศา
ครุฑเงิน
มีหน้าที่ ฝึกซ้อมนักเรียนในการไปสวัสดีผู้ใหญ่
๓. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
๑. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
๒. นายศิวาพร
เกษแก้ว
๓. นายชาติชาย
เบญจวรรณ์
๔. นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
๕. นายภัทรภณ
ดวงภู
๖. นายธีรวัฒน์
แสนศิริ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๗. นายธนัตถ์นินทร์
แสนอาทิตย์
กรรมการ
๘. นายหิรัญ
ศรีวิชัย
กรรมการ
๙. นายยศกร
มีสุข
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ ในบริเวณอาคารเอนกประสงค์ให้เรียบร้อย
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
๑. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
ประธาน
๒. นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
รองประธาน
๓. นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการ
๔. นางสาวนงลักษณ์
วงค์ราษฎร์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ เป็นพิธีกรดาเนินโครงการวันกตัญํูให้ลุล่วงไปด้วยดี
๕. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง
๑. นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
ประธาน
๒. นางโสพิชชาญ์
สมใจ
รองประธาน
๓. นายศราวุฒิ
ช่างแต่ง
กรรมการ
๔. นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการ
มีหน้าทีจ่ ัดเตรียมเครื่องเสียง เพลงประกอบกิจกรรม พร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
๖. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
๑. นางเครือวัลย์
อุตมะโน
ประธาน
๒. นางลภัสรดา
ดินหม้อ
รองประธาน
๓. นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
กรรมการ
๔. นางขวัญชนก
คาแก้ว
กรรมการ
๕. นางสาววรรณภา
อวดคร่อง
กรรมการ
๖. นางณิชารีย์
รัตนอมรวิสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อย และประสานงานทั่วไป
๗. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
๑.นางสาวเฌนิศา
ครุฑเงิน
๒. นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
๓. นางณัชชา
ธะนันวงค์
๔. นางสาววิไลวรรณ
ด่านสวัสดิ์
๕. นายกฤษณะ
ปิกวงศ์
มีหน้าที่ บันทึกภาพโครงการวันกตัญํู

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
๑. นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
ประธาน
๒. นางสาวณิชกานต์
แสงเมือง
กรรมการ
๓. นางสาวพัชรินทร์
เตชะ
กรรมการ
๔. นางจิณณ์ณิชา
สมุดความ
กรรมการ
5. นางศิริรัตน์
อินต๊ะชัย
กรรมการ
6. นางจิรารักษ์
ตุลาชม
กรรมการ
7. นางสาวภาวิณี
ผ่องใส
กรรมการ
8. นางสาวผกาวรรณ
คาปิว
กรรมการ
9. นางสาวกนกพิชญ์
โนกุล
กรรมการ
10. นางสาววาสนา
มุกดาสวรรค์
กรรมการ
๑๐. นางสาวราตรี
สุนทร
กรรมการ
๑๑. นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
กรรมการ
๑๒. ครูประจาชั้น ,ครูชาวต่างชาติ และพี่เลี้ยงทุกคน
กรรมการ
๑๓. นายวสันต์ นายด่าน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแล ควบคุมนักเรียนและนานักเรียนเข้าร่วมโครงการวันกตัญํูให้ดาเนินกิจกรรมไปด้วย
ความเรียบร้อย
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผล
๑. นางสาวนงลักษณ์
วงค์ราษฎร์
ประธาน
๒. นางสาวสุวิสาข์
จันทพิมพ์
รองประธาน
๓. นางสาวกฤติญา
กิติมา
กรรมการ
๔. นางสาวปรียพร
มุกดา
กรรมการ
มีหน้าที่ วัดผล ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการวันกตัญํู พร้อมสรุปกิจกรรม เพื่อนาเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

ทัง้ นี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

( นางสาวพรพิศ เทพป๎ญญา )
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ฝ๎่งหมิ่น

รายชื่อผู้อาวุโสในชุมชน
ระดับชั้น

รายชื่อผู้อาวุโส

อ. ๑/๑ ๑. ยายเอ้ย (เดินออกประตู ๒ ซอยข้างบ้านร้านขายของหน้าโรงเรียน ด้านขวา)
๒. ยายสวย (ร้านขายของหน้าโรงเรียน ตรงประตู ๒)
๓. ยายเงิน(สานซ้าหวดหน้าโรงเรียน)
อ.๑/๒ ๑. ยายณี-ตาเสาร์ (เดินออกประตู ๓ หอพักป้าณี)
๒. ยายอิ่น (ออกประตู ๓ ซอยหลังป้ายชุมชนฝ๎่งหมิ่น ก่อนถึงร้านข้าวมันไก่ซ้ายมือ)
๓.พ่อหลวงปวง (ทาเทียน / ถัดจากบ้านยายอิ่น เข้าไปในซอย)
อ.๒/๑ ๑.ลุงสมฤทธิ์ สันธิ (เดินออกประตู ๒ ซอยหน้าโรงเรียน หน้าร้านขายไอศกรีมลุงน้อง)
๒.ป้าบิน –ลุงน้อง (ร้านขายไอศกรีมลุงน้อง)
๓.ยายคํา (ตรงข้ามร้านไอศกรีมลุงน้อง)
อ.๒/๒ ๑.ยายจอม (เดินออกประตู ๒ เข้าซอยหน้าประตู ๒ ก่อนหอพักลุงสมฤทธิ์)
๒. ตาเป๊ก (ตรงข้ามร้านไอศกรีมลุงน้อง)
๓.ตาคํา (สามแยกเสริมสวยดวงพร ซอย ๓)

อ.๓/๑

๑.ตาเฮือน (เดินออกประตู ๒ เข้าซอยหน้าประตู ๒ สามแยกเสริมสวยดวงพร ซ.๓ ขวามือ
๒.ตาซ้อย (สามแยกเสริมสวยดวงพร ซ.๓ ซ้ายมือ มีไก่ป๎้นอยู่หน้าบ้าน ๒ ตัว
๓.ยายบุปผา ( บ้านเลขที่ ๕๒ ตรงข้ามบ้านตาซ้อย)
อ.๓/๒ ๑.ยายอวน (เดินออกประตู ๓ ไปหน้าวัดฝ๎่งหมิ่น เข้าซอยขวามือ เดินตรงไป หน้าหอดวงศรีวรรณ
๒. ยายหลวย(หน้าหอดวงศรีวรรณ)
๓. ตาดวง-ยายวัลย์ (หน้าร้านซ่อมรถ)
ป. ๑/๑ ๑.ตาน้อยมิน-ยายหล้า(ออกประตู ๒ เดินไปด้านขวามือ นับไปซอยที่ ๒ เดินเข้าไปเลยเสริมสวยต๋อย)
๒.ตาเขียว-ยายปั๋น (เดินตรงไป ทางแยกขวามืออยู่ร้านส่งแก๊ส)
๓.ตาอ้าย (เลยจากร้านส่งแก๊สไปหลังที่ ๓)
ป. ๑/๒ ๑. ยายฟอง (ออกประตู ๒ เดินไปด้านขวามือ นับไปซอยที่ ๒ เดินเข้าไปถึงสามแยกเลี้ยวขวาบริเวณร้านแก๊ส)
๒. ตาตั๋น (บริเวณร้านแก๊ส)
๓. ยายสวย(ร้านถ่ายเอกสารต๋อย)
ป. ๓/๓ ๑.ยายบุญ (เดินออกประตู ๒ ซอยหน้าโรงเรียน หน้าร้านขายไอศกรีมลุงน้อง)
๒.ยายคํา-พี่ป๊อก (เลยจากร้านไอศกรีมไปร้านเสริมสวยดวงพรเลี้ยวซ้าย ตรงหน้าเสาไฟฟ้าแรงสูง)

ระดับชั้น

รายชื่อผู้อาวุโส

ป.๒/๑

๑. ตาหนานอาจ (เดินไปหน้าวัดฝ๎่งหมิ่น บ้านหลังสุดท้าย ซ้ายมือตรงมุมโค้ง )
๒.ตาหมานเมฆ (หน้าวัดฝ๎่งหมิ่น เดินถนนด้านขวาข้างวัดสุดถนนเลี้ยวขวาร้านตัดผมลุงหมานเมฆ )
๑. ยายดวง (หน้าวัดฝ๎่งหมิ่น เดินถนนด้านขวาข้างวัดสุดถนนเลี้ยวขวา ตรงไปร้านขายของชาสามแยกซ้ายมือ)
๒. ยายโส(ตรงข้ามบ้านยายดวง ชอย ๒ เลี้ยวขวา)
๑.ยายทัน (หน้าวัดฝ๎่งหมิ่น เดินถนนด้านขวาข้างวัดสุดถนนเลี้ยวขวา ตรงไปผ่านร้านซ่อมรถเข้าซอย ๒)
๒.ยายกร (ซอย ๒ ตรงข้ามบ้านยายทัน)
๑. ตาน้อยเพียร (เข้าซอยหน้าประตู ๒ ผ่านร้านไอศกรีม ถึงเสริมสวยดวงพรเลี้ยวซ้าย ตรงไปเลี้ยวขวา ซอย ๒
๒.ยายปลา (ซอย ๒ หน้าบ้านพี่เมย์)
๓.ตามัน (ซอย ๒ ซอยตัน)
๑. ตาสอน (เข้าซอยหน้าประตู๒ ผ่านร้านไอศกรีม ถึงเสริมสวยดวงพรเลี้ยวซ้าย ตรงไปเลี้ยวขวา ซอย ๒ ซอยตัน)
๒.ตาคํา-ยายรวย (ซอย ๒ ข้างบ้านพี่เมย์)
๓.ตาอินมา (ซอย ๒ ข้างบ้านพี่เมย์)
๑. ยายผัด(เข้าซอยหน้าประตู๒ ผ่านร้านไอศกรีม ถึงเสริมสวยดวงพรเลี้ยวซ้าย ตรงไปเลี้ยวขวาถึง ซ.๒ เลี้ยวซ้าย)
๒.ยายฟอง (ซอย ๒ )
๓.ยายแสง (ซอย ๒ )
๑.ยายเฟย (หน้าวัดฝ๎่งหมิ่น เดินถนนด้านขวาข้างวัดสุดถนนเลี้ยวขวา ผ่านร้านซ่อมรถ สามแยกเข้าซอยขวามือ)
๒. ตาวร-ยายลา (หน้าวัดฝ๎่งหมิ่น เดินถนนด้านขวาข้างวัดสุดถนนเลี้ยวขวา ผ่านร้านซ่อมรถ สามแยกเข้าซอย

ป.๒/๒
ป.๒/๓
ป.๓/๑

ป.๓/๒

ป.๔/๑

ป.๔/๒

ป.๕/๑

ป.๕/๒

ป.๖/๑
ป.๖/๒

ขวามือ)
๑.ยายไล(เข้าซอยหน้าประตู๒ ผ่านร้านไอศกรีม ถึงเสริมสวยดวงพรเลี้ยวซ้าย ตรงไปเลี้ยวขวาถึง ซ.๒ เลี้ยวซ้าย)
๒.ยายต่อม (เข้าซอยหน้าประตู๒ ผ่านร้านไอศกรีม ถึงเสริมสวยดวงพรเลี้ยวซ้าย ตรงไปเลี้ยวขวาถึง ซ.๒
เลี้ยวซ้าย)
๑.ยายแก้วนา (เข้าซอยหน้าประตู๒ ผ่านร้านไอศกรีม ถึงเสริมสวยดวงพรเลี้ยวซ้าย ตรงไปเลี้ยวขวาถึง ซ.๒
เลี้ยวซ้าย)
๒. ตาแอร์ (เดินตรงไปจากบ้านยายแก้วนา)
๑. ยายสุข (หน้าวัดฝ๎่งหมิ่น เดินถนนด้านขวาข้างวัดสุดถนนเลี้ยวขวา ผ่านร้านซ่อมรถ สามแยกร้านค้า เลี้ยวซ้าย)
๒. ตาสิงห์ (ใกล้บ้านยายสุข)
๑. ตาใจ-ยายสม ((เข้าซอยหน้าประตู๒ ผ่านร้านไอศกรีม ถึงเสริมสวยดวงพรเลี้ยวซ้าย ตรงไปเลี้ยวขวาถึง ซ.๒
เลี้ยวซ้าย)
๒. ยายสวย-ตาสุข (ซอย ๒ บ้านพี่เป๋อ ป้าแม่ครัว)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายชื่อผู้อาวุโส
ครูไหม (หน้าโรงเรียน)
บ้านสุวรรณรายา
ร้านลาบป้านี
ยายเขียว (หน้าโรงเรียน)
ตามูล-ยายแปง (ไก่หมุน)
ยายแสง (ร้านมุงคา)
ยายมูล

ลําดับพิธีโครงการวันกตัญญู

-

-

เริ่มกิจกรรมเวลา 08.40 น.
ผู้อานวยการสถานศึกษากล่าวเปิดพิธี
ผู้อานวยการสถานศึกษามอบของขวัญของโรงเรียนให้กับบุคลากรในโรงเรียน จานวน 18คน ดังนี้
1. ยายเนียม
11. พี่แดง
2. ลุงวุฒิ
12.พี่การ์ตูน
3. ลุงนอม
13.
4. ป้าลา
14.
5. ป้าป้อ
15.
6. ป้าสั้น
16.
7. ป้านาง
17.
8. พี่นึก
9. พี่เมย์
10. พี่นิด
ตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน มอบของขวัญให้กับผู้มีพระคุณบนเวที
ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึก/ ขอบคุณคุณลุง คุณป้าและพี่เลี้ยง
ตัวแทนผู้มีพระคุณกล่าวความรู้สึก
นักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณพร้อมกัน
..........................................................................................

ลุงภารโรง มีหน้าที่ในการช่วยดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยภายในโรงเรียน ดูแลการจราจร ตัดต้นไม้
ตัดหญ้าเรื่องน้า เรื่องไฟฟ้า
ป้าแม่ครัว มีหน้าที่ในการทาอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเตรียมอาหารให้
นักเรียนได้รับประทานทุกวัน
แม่บ้าน พี่เลี้ยง มีหน้าที่ในการช่วยนักเรียนทาความสะอาดตามอาคารเรียน ห้องน้า จัดสถานที่ในการทา
กิจกรรมต่างๆ เตรียมนม เตรียมอาหารว่าง

โครงการวันกตัญญู

วันพุธ ที่๕ มกราคม ๒๕๕๘
- นักเรียนไปสวัสดีผู้ใหญ่ในชุมชน(หลังเคารพธงชาติ)
- รับรายชื่อผู้อาวุโสของแต่ละห้อง พร้อมกับตะกร้าไข่ตามจํานวน
- ฝากลงรูปนักเรียนไปสวัสดีผู้ใหญ่ในชุมชนลงในไลน์กลุ่มของโรงเรียน
ขอบคุณค่ะ

- วันพฤหัสบดี ที๗่ มกราคม ๒๕๕๘ เริ่มกิจกรรมเวลา ๐๘.๐๐ น. (หลังเคารพธงชาติ)
ณ อาคารเอนกประสงค์

